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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító 

Okiratának módosításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, továbbá a szakfeladatrendről és az 
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján 
módosítani szükséges a Hivatal Alapító Okiratát. Ezen túl az 56/2011. (XII. 31.) NGM 
rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeit is 
szükséges az alapító okiratában feltüntetni. 
 
A hatályos új jogszabályi rendelkezések szerint teljesen elkülönül egymástól a helyi 
önkormányzat, annak költségvetési szervei és a nemzetiségi önkormányzat költségvetése és 
gazdálkodása. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában ennek megfelelően kizárólag az 
általa ellátott ágazati feladatok jelenhetnek meg, melyeket a jogszabály kifejezetten hozzá 
telepít, így a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez 
kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratában. 
A költségvetési szerveknél csak alaptevékenységet és vállalkozói tevékenységet lehet az 
alapító okiratban megjelölni. Típus szerinti besorolása, a tevékenység jellege alapján és a 
feladatellátáshoz kapcsolódó funkció helyett a „gazdálkodási besorolása” elnevezés lépett. 
Továbbá szükséges átvezetni az új jogszabályi környezet által használt kifejezéseket is. 
 
Az alapító okirat tartalmát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a határozza meg az alábbiak szerint: 

„(1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv: 
a) nevét, székhelyét, esetleges telephelyeit, 
b) az alapításáról rendelkező jogszabály teljes megjelölését, ha az alapításról 
jogszabály rendelkezett, 
c) közfeladatát és alaptevékenységét az államháztartás szakfeladatrendje 
szerinti bontásban, államháztartási szakágazati besorolását, 
d) illetékességét, működési körét, 
e) irányító szervének nevét, székhelyét, 
f) gazdálkodási besorolását, 
g) vezetőjének megbízási rendjét, és 
h) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését. 

(2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása 
esetén tartalmazza a költségvetési szerv 
a) jogelődjének megnevezését, székhelyét, 
b) vállalkozási tevékenysége felső határát a módosított kiadási előirányzatok arányában, és 
c) megszűnésének időpontját vagy pontos feltételét, ha határozott időre vagy bizonyos feltétel 
bekövetkeztéig hozzák létre. 

(3) Ha az alapítói jogok és az irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, az alapító 
okiratban mindkettőt meg kell jelölni. Ha a költségvetési szervnek felügyeleti szerve van, ezt 
kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az alapító okiratban. 

(4) Az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz csatolni az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is.” 



 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése szerint az alapító 
okiratot a Képviselő-testület adja ki, mint alapító. 
 

Határozati javaslat (normatív határozat) 
 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
Alapító Okiratának módosításáról 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
alapítói jogkörében a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala Alapító Okiratát 2012. április 01. napjával az előterjesztés szerint módosítja, és 
elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát. 
 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő- testülete felkéri a 
polgármestert a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, 
valamint arra hogy gondoskodjon a változások a Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásában történő átvezettetéséről 
Felelős: Polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2012. április 1. 
 
Budapest, 2012. március 22. 
 
 

Wintermantel Zsolt 
 

 
 
 
 
Előterjesztést készítette: 
dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Hudák Edina Költségvetési Osztály vezetője 


